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Slavnostní otevření ulic
v okolí fotbalového stadionu

Slavnostní otevření ulic
v okolí fotbalového stadionu

V minulých třech letech se ve Starém 
Městě uskutečnilo několik slavnostních 
akcí, při kterých byly otevřeny zrekon-
struované ulice a sídliště. Mnoho ob-
čanů ještě dnes vzpomíná na událost, 
která se odehrála na sídlišti Kopán-
ky 23. června 2010. Po více než jeden 
rok trvajících stavebních pracích byl 
dokončen projekt revitalizace sídliště 
Kopánky v celkové hodnotě více než 36 
milionů korun. O rok později, ve středu 
22. června 2011, se sešli občané bydlící 
v centru města na slavnostním otevře-
ní severní části náměstí Hrdinů. Tato 
náročná rekonstrukce byla dokončena 
v červnu loňského roku. Celkové ná-
klady na stavbu činily 8,5 mil. korun.

Poslední slavnostní akce, při které 
byly otevřeny zrekonstruované ulice 
v okolí fotbalového stadionu na Širů-
chu, se uskutečnila ve čtvrtek 16. srpna 
2012 od 16:30 hod. za účasti několika 
členů zastupitelstva města, zástupců 
stavebních firem a především občanů 
bydlících v ulicích Sportovní, U Potoka, 
V Zahradě a v části ulice Konstantino-

Ve čtvrtek 16. srpna 2012 před 17 hodinou byla přestřižena bílá stuha na prostranství před Spor-
tovní ulicí a ulicí U Potoka. Na snímku zleva asistentka Vendula Nožičková, člen rady města 
Mgr. Martin Zábranský, starosta Josef Bazala, zástupce firmy Slovácké vodovody a kanalizace 
Uherské Hradiště Ing. Ivo Hána, jednatel firmy Kartusek Ekostav s. r. o. Tomáš Kartusek a člen 
rady města Ing. Kamil Psotka. 

Text: MK, foto: Ing.Vladimír Kučera

Na slavnostní otevření byli pozváni obyvatelé všech domů z ulic, kde byla provedena rekonstruk-
ce komunikací a chodníků. Bylo to příjemné setkání za pěkného počasí. Foto: Milan Kubíček

protože měli po několik měsíců ztíže-
ný přístup ke svým domům. Jménem 
firmy Slovácké vodovody a kanalizace 
promluvil Ing. Ivo Hána, za stavební 
firmu Kartusek Ekostav s. r. o. pozdra-
vil přítomné Tomáš Kartusek.

Rekonstrukce místní komunikace 
ve Sportovní ulici v hodnotě dva mi-
liony korun se uskutečnila od září do 
listopadu roku 2011. „Byla kompletně 
provedena nová konstrukce komunika-
ce a chodníku. Nový povrh má vozov-
ka v délce 155 metrů o šířce šest metrů, 
chodníky měří celkem 312 metrů a ma-
jí šířku od 1,6 do 2 m. V ulici přibylo 
pět parkovacích míst. Rekonstrukce 
místní komunikace U Potoka se usku-
tečnila v období od dubna do června 
2012, náklady činily 2,1 mil. korun.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 12)

va. V úvodní části vystoupil starosta Josef 
Bazala, který poděkoval všem zhotovite-
lům stavby a také občanům za trpělivost, 



2 Folklor

Účastnice soutěže se velmi rády vyfotografovaly s Erikem. Zleva Lucie Bystrianská (Slovensko), Aliona 
Stroja (Ukrajina, vítězka 2011), Veronika Spodniaková (Slovensko).                              Foto: archiv EF

Erik Feldvabel vyhrál mezinárodní soutěž v rumunském městě Braila.
 Foto: archiv EF
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Erik Feldvabel vyhrál na mezinárodní úrovni
Přibližně 1250 kilometrů jihovýchodně od Starého Města 

leží rumunské město Braila. Zde se ve dnech 20. - 22. čer-
vence 2012 pomalu rodilo jedno velké pěvecké překvapení. 
Hlavní postavou tohoto dění se stal Erik Feldvabel ze Starého 
Města, kterého všichni příznivci folkloru a verbuňku zvlášť, 
znají jako vynikajícího verbíře obdařeného znělým hlasem. 
Teď už ale k tomu, co se vlastně událo.

Folklorní nadšenec Andrej Szeredi žijící v mnoha zemích 
(momentálně v Praze), hledal nové tváře do mezinárodní 
pěvecké soutěže v Braile, jež se zaměřuje na folklorní sólisty 
patřící k etnickým komunitám zemí z oblastí Dunaje. A tak 
oslovil cimbálovou muziku Jiřího Janouška z Prahy, od nichž 
dostal typ na Erika, který s nimi na jaře roku 2011 koncerto-
val. Ten se nabídky nezalekl a po nezbytném vyplnění a ode-
slání formuláře odletěl spolu se svým průvodcem Andrejem 
do Braily. Soutěž byla tematicky zaměřena na písně milost-
né. Třicet jedna soutěžících (dvacet dva z Rumunska, dvě 
ze Slovenska a po jednom z Ukrajiny, Moldávie, Bulharska, 
Srbska, Slovinska, Maďarska a Česka), si připravilo dvě písně 
různých struktur (tempo, melodie, rytmus a funkce). Jednu 
píseň bez doprovodu a druhou s doprovodem dvacetičlen-
ného Lautarii orchestru, pod taktovkou Nicolae Botgros 
z Moldávie, který si své svěřence vybírá jen z řad konzerva-

toristů. V Erikově případě šlo o písně 
„Vysoko zornička“ a spojené verbuňky 
„Pod tým našim okénečkem“ a „ Prečo 
ste ňa zverbovali“. Soutěžilo se ve dvou 
dnech a třetí den proběhlo vyhlášení 
výsledků. Za ty byla zodpovědná sed-
mičlenná porota složená z folklorních 
osobností a známých specialistů z Ru-
munska. Vše naživo vysílala rumun-
ská státní televize. Nutno dodat, že si 
Erik od prvopočátku získal spoustu 
příznivců, a tak pro ně bylo velkou 
radostí, když moderátorka za velké-
ho aplausu ohlásila, že soutěž vyhrává 

Erik Feldvabel z České republiky. 
Erik dokázal oslnit svým přiroze-
ným projevem a nadpřirozeným 
hlasem, a jako jediný soutěžící 
společně se Slovenkami, neměl 
žádného profesora zpěvu, což mu 
málokdo uvěřil. Dokázal obstát ve 
velké konkurenci poloprofesionálů 
a známých osobností ve svých ze-
mích. A za to mu patří velká gratu-
lace a poděkování za reprezentaci 
nejenom našeho regionu, ale i celé 
České republiky. 

Eriku děkujeme!
Roman Škrabal

Erik Feldvabel získal na soutěži mnoho příznivců. Zleva Marina Bogdanovič (Srbsko, druhé mís-
to), Andrej Szeredi (emeritní manažer a překladatel).                                               Foto: archiv EF
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Pokud si uděláte výlet ke kapli sv. Rocha v Uherském  Hradišti, naskytne se vám podobný pohled 
s krásným výhledem na Staré Město.                                                                    Foto: Vladimír Šopík 

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 18. 7. 2012

U S N E S E N Í
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. schválilo
K bodu 2) převod majetku – výkup 
níže uvedených nemovitostí, v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště, kte-
ré jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, 
třída Tomáše Bati 21, Zlín, zapsaných 
v katastru nemovitostí příslušného ka-
tastrálního pracoviště Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437, za 
cenu 1.556.704 Kč. 

Seznam nemovitostí:
a)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1634
- pozemek p. č. st. 1634, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 964 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1884
- pozemek p. č. st. 1884, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 310 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1891
- pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 390 m2

- pozemek p. č. st. 1906, zastavěná plo-
cha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 
387 m2

- pozemek p. č. 2410/1, trvalý travní 
porost, o výměře 8.000 m2

- pozemek p. č. 2410/2, trvalý travní 
porost, o výměře 236 m2

- pozemek p. č. 2410/3, trvalý travní 
porost, o výměře 19 m2

- pozemek p. č. 2516/1, trvalý travní 
porost, o výměře 4.381 m2

b)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1845/1
- pozemek p. č. st. 1845/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 23 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1845/2
- pozemek p. č. st. 1845/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 25 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1845/3
- pozemek p. č. st. 1845/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1845/4
- pozemek p. č. st. 1845/4, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/5
- pozemek p. č. st. 1845/5, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 31 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/6
- pozemek p. č. st. 1845/6, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 1.130 m2

c)
- objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozem-
ku p. č. st. 2936
d)
- pozemek p. č. 7037, zahrada, o výměře 
876 m2

K bodu 3) v souladu s § 85, písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, Smlouvu o ručení s Komerční 
bankou, a. s., IČ: 45317054, za závazky 
Římskokatolické farnosti Staré Město 
u Uherského Hradiště, IČ: 46257934, 
vůči Komerční bance, a. s., které vyplývají 
ze Smlouvy o poskytnutí dlouhodobého 
investičního úvěru ve výši 15.000.000 Kč 
na dostavbu kostela Sv. Ducha ve Starém 
Městě. 

Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi 
městem Staré Město a Římskokatolickou 
farností Staré Město u Uherského Hra-
diště, IČ: 46257934, jejímž předmětem 
bude budoucí využití novostavby kostela 

Sv. Ducha ve Starém Městě.

Smlouvu o smlouvě budoucí ve smys-
lu ustanovení § 50 a) Občanského zá-
koníku č. 40/1964 Sb. v platném znění 
mezi městem Staré Město a Římsko-
katolickou farností Staré Město u Uh. 
Hradiště IČ: 46257934, která upřesňuje 
základní principy ručení. 

K bodu 4) finanční příspěvek Mysli-
veckému sdružení Lípa Staré Město na 
obnovu původního ekosystému v okolí 
Starého Města ve výši 100.000 Kč.

K bodu 5) - přípravu a realizaci pro-
jektu EVENT CENTRUM U PAMÁT-
NÍKU VELKÉ MORAVY v letech 2013 
- 2015 v celkové výši 21.729.360 Kč 
- vlastní podíl spolufinancování ve výši
6.527.808 Kč, předpokládaný roční po-
díl 20% v roce 2013, 50% v roce 2014 
a 30% v roce 2015. 

II. vzalo na vědomí
K bodu 5) - podíl spolufinancování se
dle podmínek Výzvy na akci EVENT 
CENTRUM U PAMÁTNÍKU VELKÉ 
MORAVY může v budoucím rozhod-
nutí zvýšit v krajním případě až na 50 % 
z celkových výdajů, tj. 10.864.680 Kč.

- zvýšení provozních výdajů města 
související s údržbou a správou vybu-
dované investice EVENT CENTRUM 
U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
ze 41. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18. 7. 2012

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu pozemku p. č. 
1126/46 ost. plocha o  výměře 294 m2 
v lokalitě Koňov v Huštěnovicích, k. ú. 
Huštěnovice, panu Luďku Tomečkovi, 
bytem Staré Město, Huštěnovská 580, 
dohodou k 31. 7. 2012.

1.2 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 71/1 ostat. plocha o výměře 80 m2 
v lokalitě Luční čtvrť ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Luboši Ondrůjovi, bytem Brno, Chlád-
kova 2031/27A, dohodou k 31. 7. 2012.

1.3  pronájem pozemku p. č. 241/16 za-
hrada o výměře 1.218 m2, v lokalitě Čer-
ťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Ing. Přemyslu Ba-
roňovi, bytem Uherské Hradiště, Štěp-
nická 1160, na dobu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné 
ve výši 1 % z ceny půdy v  daném k. ú. za 
jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem 
zemědělského obhospodařování - za-
hrady. 

1.4  odvádění srážkových a splaškových 
vod kanalizací (PVC-DN 200), která je 
v majetku města Staré Město, z Teniso-
vého areálu Staré Město v lokalitě Ryb-
níček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, občanskému sdružení 
TC Staré Město, Staré Město, Karoliny 
Světlé 1013, s účinností od 1. 8. 2012 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a úhradou za služby ve výši 
7.000 Kč/rok + příslušná DPH.

1.6  jednorázový příspěvek ve výši 
10.000 Kč za připojení na infrastruktu-
ru Tenisového areálu v lokalitě Rybní-
ček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, který uhradí TC Staré 
Město, občanské sdružení, Staré Město, 
Karoliny Světlé 1013  městu Staré Měs-
to.

1.8  ukončení pronájmu nebytových 
prostor v budově č. p. 1249, ul. Brněn-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle smlouvy o nájmu ze 
dne 31. 10. 2011, paní Janě Havalové, 
bytem Staré Město, Sochorcova 803, pí-
semným odstoupením z důvodu, že ná-

jemce je v prodlení s platbou nájemného 
o více než dva, po sobě jdoucí kalendářní 
měsíce. 
Smlouva i nájem zanikají dnem, kdy toto 
odstoupení bude doručeno druhé smluv-
ní straně, nájemce je povinen předat ne-
bytové prostory a soubor věcí movitých 
pronajímateli nejpozději do 7 kalendář-
ních dnů po skončení nájmu.
Rada města požaduje uhradit dluh na ná-
jemném a službách s nájmem spojených  
nejpozději do 31. 8. 2012. 

3.1  finanční příspěvky dobrovolným or-
ganizacím a spolkům ve Starém Městě 
a okolí takto:
- Základní organizaci Českého svazu vče-
lařů, Uherské Hradiště na nákup léčiv 
na ozdravování chovů včelstev ve výši 
2.000 Kč,
- Sboru dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě na vybavení Kroužku mladých ha-
sičů ve výši 8.000 Kč,
- Základní organizaci Českého zahrádkář-
ského svazu Staré Město na opravu a nátě-
ry oplocení zahrádkářských osad ve výši 
5.000 Kč.
- Občanskému sdružení Studna extreme 
riders na zajištění závodů Stexrs Bike Jam 
ve výši 5.000,- Kč.
- VSK Staré Město na tradiční volejbalový 
halový turnaj „O pohár hejtmana Zlínské-
ho kraje“ ve výši 5.000 Kč.

6.1  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
a vnitřní směrnicí č. S 01/2007, odměny 
ředitelům příspěvkových organizací měs-
ta dle zápisu.

6.3 zapojení města Staré Město do pro-
gramu Fokus: mládež. Vzdělávání pro 
místní samosprávy v oblasti práce s mlá-
deží, prostřednictvím ředitelky SVČ Klub-
ko Mgr. Moniky Havláskové.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.5 schválit převod majetku - prodej 
části pozemku p. č. 135/1 ostat. plocha/
ostat. komunikace o výměře 10 m2, který 
se nachází pod trafostanicí, ul. Za Školou 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.  

2.1  - schválit přípravu a realizaci projek-
tu Event centrum u Památníku Velké Mo-

ravy v letech 2013 - 2015 v celkové výši 
21.729.360 Kč 
- schválit vlastní podíl spolufinancová-
ní ve výši 6.527.808 Kč, předpokládaný 
roční podíl 20% v roce 2013, 50% v roce 
2014 a 30% v roce 2015. 
- vzít na vědomí, že podíl spolufinanco-
vání se dle podmínek Výzvy může v bu-
doucím rozhodnutí zvýšit v krajním 
případě až na 50 % z celkových výdajů, 
tj. 10.864.680 Kč.
- vzít na vědomí zvýšení provozních vý-
dajů města související s údržbou a sprá-
vou vybudované investice Event cent-
rum u Památníku Velké Moravy.

III. neschválila
1.7 žádost o rozložení splácení dlu-
hu na doplatku za spotřebu elektrické 
energie v pronajatých prostorech – ku-
chyň s jídelnou v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve výši 93.212 Kč 
ve čtyřech měsíčních splátkách ve výši 
23.303 Kč, panu Bronislavu Poláškovi, 
bytem Spytihněv 18.
Rada města požaduje uhradit dluh na 
doplatku za spotřebu elektrické energie 
v pronajatých prostorech – kuchyň s jí-
delnou v budově č. p. 1823, ul. Za Rad-
nicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve výši 93.212 Kč do  
31. 8. 2012.
Nezaplacení dluhu ve výši 93.212 Kč do 
31. 8. 2012 bude důvodem k okamžité-
mu ukončení nájemní smlouvy.

IV. jmenovala
6.2 v souladu s ustanovením § 102, 
odst. (2), písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění Ing. Ale-
nu Holubovou do funkce vedoucí fi-
nančního odboru od 1. 8. 2012.

V. vzala na vědomí
1.9  návrh úprav nájemného za užívání 
prostor SKC v platnosti od 1. 9. 2012.

6.4  zprávu o činnosti Městské knihov-
ny a IC Staré Město v 1. pololetí 2012.

VI. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2   zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 71/1 ostat. plocha o vý-
měře 80 m2 v lokalitě Luční čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.  

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
ze 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8. 8. 2012

U S N E S E N Í

Nový přístřešek autobusové zastávky na Dvorku již slouží veřejnosti.               Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  pronájem části pozemku p. č. 71/1 
ost. pl. o výměře 80 m2 v lokalitě Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Ivanu Garojo-
vi, bytem St. Město, Luční čtvrť 2065, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné ve výši 20 Kč/m2 
a rok, za účelem užívání předzahrádky 
před svým bytem č. 1 v bytovém domě 
č. p. 2065.
 Nájem je osvobozen od DPH.

1.2  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené 
společností E.ON Česká republika,  
s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umís-
tění stavby „St. Město, Nad Hřištěm 
633, Krystýn - úprava DS, sloup“ na po-
zemku p. č.  2424/2 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
vedení NN, sloupu. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady ve výši 
1.500 Kč + příslušná DPH.

1.3  zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti Lidl 
Česká republika, v. o. s., Praha 5, Ná-
rožní 1359/11 na právo umístění stavby 
„Výměna kabelu přípojky NN“ na po-
zemcích p. č. 6086/84, 6086/88, 6086/
102, 6086/125, 6086/127, 6086/192, 
6086/194 a 6086/195 o celkové výměře 
115,06 bm, ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění přípojky 
podzemního kabelu NN. 
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 

předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve znění pozdějších novel, a to výno-
sovou metodou, jako pětinásobek roční-
ho užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2012 
platí částka 20 Kč/m2 a rok.

1.4  nájemné za pronájem nebytových 
prostor v budově č. p. 1249, ul. Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve výši:
• prostory pivnice se zázemím      
500 Kč/akce do 24 hodin
• prostory vinárny se zázemím   
1.000 Kč/akce do 24 hodin
• prostory bowlingu s příslušenstvím  
    180 Kč/hodina/dráha
na dobu určitou – do uzavření nájemní 
smlouvy s novým nájemcem výše uvede-
ných nebytových prostor. 

1.5   odvádění srážkových a splaškových 
vod kanalizací (PVC-DN 200), která je 
v majetku města Staré Město, z Tenisové-
ho areálu Staré Město v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, TC Staré Město, s. r. o., Staré 
Město, Karoliny Světlé 1013, s účinností 
od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služ-
by ve výši 7.000 Kč/rok + příslušná DPH.

- jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč 
za připojení na infrastrukturu Tenisové-
ho areálu v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 

který uhradí TC Staré Město, s. r. o., 
Staré Město, Karoliny Světlé 1013  měs-
tu Staré Město.

2.2  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Rekonstrukce komunikace Alšova 
ve Starém Městě z důvodu změn oproti 
projektové dokumentaci, změny ceny 
díla a prodloužení termínu lhůty vý-
stavby.

3.1  finanční příspěvek Šachovému klu-
bu Staré Město, Brněnská 1249 na po-
řádání desátého ročníku mezinárodní-
ho šachového turnaje „Fide Open Staré 
Město 2012“ ve výši 20.000 Kč.

II. souhlasila
1.5  s připojením Tenisového areá-
lu Staré Město v lokalitě Rybníček ve 
Starém Městě, k.  ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na technickou infrastrukturu, 
která je ve vlastnictví města Staré Měs-
to, TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, 
Karoliny Světlé 1013.

III. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky 
podlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na akci Obnova ekosysté-
mu odstavených ramen řeky Moravy 
– technický dozor stavby, administrace 
projektu, koordinátor BOZP. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč ENVI 
Agentura Trunda s. r. o., U Hřiště 
810/8, 779 00 Olomouc – Holice, IČ 
27857646.

IV. vydává
4.1 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
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6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon) za použití ust. 
§ 97 odst.1a § 189a stavebního zákona, 
v souladu s ust. § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů, ust. § 17 
vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, formou 
opatření obecné povahy „Územní opat-
ření o zrušení stavební uzávěry – Obec-
ně závazná vyhláška č. 01/98 o regulaci 
výstavby v ulicích Hradišťská, nám. 
Hrdinů, Velkomoravská a Brněnská“ 
a „Územní opatření o vyhlášení staveb-
ní uzávěry v ulici Na Hradbách“.

V. zrušila
1.2 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené 
společností E.ON Česká republika,  
s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umís-
tění stavby „St. Město, Nad Hřištěm 
633, Krystýn - úprava DS, sloup“ na 
pozemku p. č.  2422/15 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. Ke změně parcely do-
chází z důvodu změny technického ře-
šení napojení nového RD.
1.5  - souhlas s odváděním srážkových 
a splaškových vod kanalizací (PVC-DN 
200), která je v majetku města Staré 
Město, z Tenisového areálu Staré Město 
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, občan-
skému sdružení TC Staré Město, Staré 
Město, Karoliny Světlé 1013, s účinnos-
tí od 1. 8. 2012 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za 
služby ve výši 7.000 Kč/rok + příslušná 

DPH, z důvodu pře-
vedení investorství 
výstavby tenisového 
areálu Rybníček na 
TC Staré Město, s. r. 
o., Staré Město, Ka-
roliny Světlé 1013. 

- souhlas s připo-
jením Tenisového 
areálu Staré Město 
v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na technic-
kou infrastrukturu, 
která je ve vlastnictví 
města Staré Město, 
občanskému sdruže-
ní TC Staré Město, 
Staré Město, Karoliny 
Světlé 1013, z důvodu převedení investor-
ství výstavby tenisového areálu Rybníček 
na TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, 
Karoliny Světlé 1013. 

- jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč 
za připojení na infrastrukturu Tenisové-
ho areálu v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
který uhradí TC Staré Město, občanské 
sdružení, Staré Město, Karoliny Světlé 
1013  městu Staré Město, z důvodu pře-
vedení investorství výstavby tenisové-
ho areálu Rybníček na TC Staré Město,  
s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1013. 

VI. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.4  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor (vinárna 
a pivnice ve SKC) v budově č. p. 1249, ul. 

Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.    

1.6  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na výpůjčku části pozemků  
p. č. 2378/1, 4522/20, 6073/262, 4546/4 
a 152/2 o celkové výměře 15 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění poutních 
zastavení poutní cesty Velehrad – Sv. 
Antonínek. 
1.7  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na výpůjčku části pozemku p. č. 
4525/1 ostat. plocha/silnice o výměře 
cca 3 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění informační tabule, 
která bude směřovat poutníky a cyk-
listy na začátek Poutní cesty růžence 
a Velkomoravskou cyklostezku.  
  
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Ve středu 15. srpna 2012 byl položen asfaltový povrch na 192 metrů 
dlouhé vozovce v Alšově ulici. Rekonstrukci chodníků a komunika-
ce provádí firma Kartusek Ekostav s. r. o. Rozpočet stavebních prací 
je 3,7 mil. Kč.                                                                             Foto: MK

V Alšově ulici byla položena zámková dlažba na chodníku o délce 200 
metrů a šířce 1,5 metru a dále bylo vybudováno 39 parkovacích míst. 
Stavební práce budou ukončeny koncem měsíce srpna. 

Foto: Milan Kubíček

Část místní komunikace v ulici Konstantinova po rekonstrukci vozov-
ky a chodníku.                                                                           Foto: MK
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Spolek přátel slivovice zve všechny na Rybníček
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Jste srdečně zváni na zají-
mavé fotbalového utkání, které 
sehrají členové Spolku přátel 
slivovice Staré Město s týmem 
Ajax Medlovice na fotbalovém 
hřišti Rybníček (u koupališ-
tě) ve Starém Městě v sobotu  
1. září 2012 v 16 hodin.

Za Ajax Medlovice nastoupí 
dívky a ženy, sestava Spolku přátel slivovice bude také exklu-
zivní. Přijďte se na Rybníček podívat a prožít pěkné sobotní 
odpoledne.

Večer od 20 hodin se uskuteční v mysliveckém areálu Na 
Mlýně taneční zábava. Zahraje VSP Band a melodicko meta-
lová kapela Imortela.

Milan Kubíček

Na taneční zábavě po skončení fotbalového utkání zahraje melodicko 
metalová kapela Imortela. Na snímku zleva: Marek Bartoň – kytara, 
zpěv, Tomáš Kašpar – bicí, Pavel Mašláň – baskytara, zpěv, v popředí 
Kateřina Bartoňová – sólový zpěv.                                           Foto: MB

Navštívili jsme týdenní mládež-
nickou akci, kterou pořádá Sekce pro 
mládež České biskupské konference 
a Asociace křesťanských sdružení mlá-
deže. Setkání je pořádáno na celostátní 
úrovni zhruba v rozmezí 3-5 let. Má za 
cíl pomoci mladým upevnit si svou víru 
a vztah s Bohem a dodat inspiraci pro 
další dynamiku tohoto vztahu.

Mladí se letos měli možnost od 14. 
do 19. 8. společně setkat 150 km od Sta-
rého Města a to ve Žďáru nad Sázavou. 
Z naší farnosti se setkání zúčastnilo  
8 mladých a P. Miroslav Suchomel. Spo-
lečně se nás setkalo 6 000 mladých, asi 
180 kněží a všichni biskupové z celé re-
publiky. V týdnu jsme měli možnost se 
účastnit a vybrat si ze 100 přednášek, 
koncertů, sportů a workshopů. Naši 
mladí byli velmi povzbuzeni a oboha-
ceni. Většina se jich takového setkání 
účastnila poprvé.

Jaké jsou tvé první pocity z cesty 
a po příjezdu do Žďáru?

Je dobrý pocit, když se po cestě 
k nám přidává čím dál víc lidí se stej-
ným cílem, jak máme my.

Terka
Byl jsem zaražený z počtu lidí na ná-

draží, ale po ubytování to už bylo fajn.                 
Vojta

Jsem plný očekávání a nervozity. 
Jirka

Blíží se konec setkání. Splnilo tvé 
očekávání? Co bys hodnotil jako nej-
lepší?

Je mi líto, že setkání už pomalu kon-
čí. Nemyslela jsem si, že to tady bude 
tak super. Jsem trochu nevyspalá, ale 

Staroměšťané na celostátním setkání mládeže

Staroměstská delegace na celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. 
Foto: IV

to doma dospím. Společenství lidí tu bylo 
úžasné, protože všichni byli naladěni 
v dobré náladě a obdařeni Duchem Sva-
tým. Osobně se mi nejvíce líbilo svědectví 
rodičů blahoslavené 19-ti leté dívky Chia-
ry Luce Badano z Itálie. Dojal mě a oslo-
vil její odkaz pro mladé – „Mladí jsou 
budoucnost. Já již nemohu běžet, a pro-
to bych vám chtěla – jako na olympiádě 
– předat pochodeň. Máme jen jeden život 
a stojí za to ho dobře využít“.          

Monča
Cítím se trochu unaveně a rozlámaně, 

ale mé pocity jsou plné radosti. Neměl 
jsem žádné očekávání, ale kdybych něja-
ké měl, tak je toto setkání splní na 100%. 
Nejlepší ze setkání je těžké vybrat. Zážit-
ků a prožitků z připraveného programu je 
mnoho. I když jedna věc na tomto setká-
ní by se tak dala označit. Je to organizač-

ní tým 750 mladých lidí a kněží. Tým, 
který pracoval měsíce před setkáním, 
aby jsme se tu cítili dobře a mohli tu vů-
bec být. Jen díky těmto dobrovolníkům  
(a Duchu Svatému) jsme mohli prožít 
krásné chvíle ze setkání. Tito lidé jsou 
skvělí a nikdy nemůžou dostat tolik 
díků, kolik by si za svou službu zaslou-
žili.

 Jirka
Vrátili jsme se obohaceni a naplněni 

láskou, radostí a pokojem díky Duchu 
Svatému, který velmi hmatatelně celé 
celostátní setkání vedl. Máme nový ná-
vod jak jít cestou za Ježíšem Kristem 
a spolu s Ním vydávat svým kamará-
dům a okolí svědectví o Jeho LÁSCE, 
RADOSTI  A  POKOJI – ovoci od Du-
cha Svatého.

Iva Talašová



8 Farní sloupek

Z naší farnosti

Výstava o kostelích Josipa Plečnika

PRO RODINY
 Odpoledne 1. září 2012 na staveništi nového kostela v 15 hodin bude mše svatá na 

zahájení školního roku. Budoucí prvňáčci jsou vítáni i se svými aktovkami! Těšíme se 
na děti od mateřské školy až po studenty a učně i jejich rodiny, protože pro nadcházející 
školní rok všichni budou potřebovat posilu od Boha.

 Přihlášky do náboženství se přijímají do 15. září 2012 buď u vyučujícího ve třídě nebo 
v sakristii kostela. Přihlášky naleznete buď v kostele nebo si je stáhnete a vytisknete ze 
stránek farnosti www.farnoststaremesto.cz. Vyučování náboženství začne 17. září 2012.

 8. září 2012 v rámci ministrantské poutě na Velehradě bude po mši sv. v 10 hod. pro 
rodiče přednáška manželů Kvapilíkových „Výchova dětí – sázka do loterie aneb jak 
zvýšit pravděpodobnost výhry“.

 Farnost ve svém středu objímá děti. Každou neděli při mši sv. v 9 hodin je v boho-
službě slova místo pro děti. Přístupnou formou jednak pro předškoláky a pak pro školní 
děti. Chlapcům a dívkám se objasňují evangelijní pravdy nebo rozlišování dobrého od 
škodlivého. Je skutečně dobré, když se účastní celé rodiny.

 SCHOLIČKA.  Aby děti od mala se učily písní chválit Pána, ve scholičce s nimi nezišt-
ně nacvičuje pan Giesl. Děti se schází od září vždy ve čtvrtek v 18 hodin u Gieslů v Má-
chově ulici. Rádi si zazpíváte a naučíte se nové písničky? Nové posily dětí jsou vítány.

 SPOLČO - http://www.meetina.estranky.cz
Zveme všechny mladé, aby se nebáli a přišli do našeho společenství. Koná se každý pátek 
po večerní mši svaté na faře ve Starém Městě. Není dobře, aby byl člověk (hlavně ve víře) 
sám. 

 II. VELKOMORAVSKÝ KONCERT
Naše farnost je spolupořádající a srdečně všechny zve na tuto mimořádnou událost v na-
šem městě 9. září 2012 od 16:30 h. před rozestavěným kostelem Sv. Ducha ve Starém 
Městě (pozvánka je na str. 21).

Zveme vás na PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH na kolech 
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VZPOMÍNKA
Dne 31. srpna si při-
pomeneme šesté vý-
ročí úmrtí pana An-
tonína Omelky. 

Dále vzpomínáme 
na rodiče maminku 
Marii Omelkovou 
a tatínka Tomáše 
Omelku. 

Za vzpomínku na 
naše zesnulé děkují 
syn František a dcera 
Marie Omelkovi, dce-
ra Petra Višenková 
s rodinou, Mlečkovi, 
Mlýnští, Pavlicovi, 
vnuci, vnučky a prav-
nučka.

Jak rádi bychom Ti 
chtěli k Tvým na-
rozeninám přát, ale 
můžeme jen kytič-
ku na hrob dát. Dne  
13. září by oslavil své 

80. narozeniny pan Jaroslav Pelka 
ze Starého Města. Byl dlouholetým 
velitelem Sboru dobrovolných hasi-
čů ve Starém Městě. Dne 6. listopadu 
tomu bude 25 let co odešel od všech, 
které měl rád. S úctou a láskou vzpo-
mínají manželka, děti Jaroslav, Dana, 
Jana s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

- A kudy? Jak jinak v roce příprav na cyrilometodějské jubileum, pojedeme po 
místech, spjatých buď s působením či s úctou ke slovanským věrozvěstům. V sobotu 
1. září v 9 hodin je sraz na archeologické lokalitě Na Špitálkách, po odborném vý-
kladu se rozjedeme po plánované trase. Každoroční sportovně poznávací putování 
po památkách v přátelském duchu si oblíbili nejen zkušení cyklisté, ale celé rodiny 
i s menšími dětmi, ba i senioři, každý jede po trase podle svých možností a zájmu.  

Termíny svatebních 
obřadů      

V sobotu 1. a 22. září, 20. října, 
24. listopadu, 

15. prosince 2012.

MOUDRÉ MYŠLENKY
Být člověkem znamená být podroben 
moci strašného pána, jehož jméno jest 
Bolest…Kdo zůstal ušetřen vlastního 
utrpení, nechť se cítí být povolán mír-
nit utrpení druhých.

A. Schweitzer 
V bolesti není nic bolestnějšího než to, 
potlačuje-li se její projev. Slzy, jež po-
lykáme, jsou mnohem trpčí těch, které 
proléváme.

Cicero
Lze udílet rady, ale není možno naučit 
jednat.

Rochefoucauld

Do konce září je v Olomouci k vidění 
výstava o kostelích Josipa Plečnika. Od 
tohoto věhlasného architekta se táhne 
spojovací nit až k novému kostelu sva-
tého Ducha ve Starém Městě. Jeho ar-
chitekt Ivo Goropevšek je totiž žákem 
Plečnikova asistenta Boruta Pečenka. 
Plečnik za svého života prohlásil: „Kos-
tel pro moderní dobu dosud nebyl obje-
ven, což nás zavazuje, abychom se tímto 
úkolem trvale zabývali. A touto cestou 
udržovali ideál křesťanství.“

Architekta Plečnika později mnohé 
spojilo s kulturou českých zemí. Vyu-
čoval na pražské Uměleckoprůmyslové 
škole, stal se prvním architektem T. G. 

Masaryka a Pražský hrad proměnil do 
perly, který z něj učinil nejnavštěvovaněj-
ší pražskou památku. 

Výstava se věnuje nejen architektuře 
jeho četných kostelů, které byly postave-
ny v Praze, Vídni, Slovinsku a Srbsku, ale 
i méně známému Plečnikovu dílu. Pro 
svého nejstaršího bratra, kněze, vytvořil 
kalichy, monstrance i ciboria a všechna 
jeho díla patří k tomu nejvzácnějšímu, co 
bylo v oboru v moderní době vytvořeno.

  Výstavu si můžete prohlédnout v Ar-
cibiskupském muzeu vedle olomoucké 
katedrály sv. Václava. Muzeum nabízí 
slevy a každou středu a neděli je vstup 
zdarma (www.olumart.cz) 

SV
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Pochod k prameni 
Moravy

Kulturní zařízení města Staré Město 
pod Sněžníkem a Společnost pro Mora-
vu a Slezsko organizuje v sobotu 1. září 
2012 „Pochod k prameni Moravy.“ Příjezd 
účastníků již od brzkého rána a vlastní tu-
ristický výstup na vrchol Králického Sněž-
níku kolem chaty Návrší k prameni Mora-
vy. V 8, 9 a 10 hodin jede autobus zdarma 
ze Starého Města do Stříbrnic. Celý den 
bude ze Stříbrnic na chatu Návrší vozit tu-
risty motorový vláček. Více informací na 
www.staremesto.info, 

www.nakralickysneznik.cz
MK

Cílem letošního zájezdu pro důchodce bude 
kraj pod hradem Buchlovem. 

Ilustrační foto: DŠ

Zájezd pro důchodce
V úterý 4. září 2012 se uskuteční oblí-

bený zájezd pro důchodce od 70 let věku, 
který organizuje Kulturní komise Rady 
města Staré Město. Cílem zájezdu bude 
velehradská bazilika a městys Buchlovice, 
kde bude na programu prohlídka zámku 
a výstavy fuchsií i procházka zámeckým 
parkem. Pohoštění bude zajištěno na ne-
daleké Smraďavce. Doprava a pohoštění 
zdarma, vstup do zámku si zaplatí účast-
níci zájezdu. Přihlášky přijímá Jana Nos-
ková, telefon 572 416 441, e-mail: nosko-
va@staremesto.uh.cz

Jana Nosková

Inzerce 
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY PRO
VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ

Tel.: 605 517 255   
Zajímavý způsob přivýdělku pro 

každého.

Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    září  2012

Datum Začátek Hra Skupina Místo

28. úterý 19:00 Oskar a růžová paní Uh. Hradiště

30. čtvrtek 19:00 Harold a Maude Uh. Hradiště

1. sobota 19:00 Jak důležité je mít Filipa C Uh. Hradiště

2. neděle 19:00 Jak důležité je mít Filipa F Uh. Hradiště

6. čtvrtek 19:00 Jak důležité je mít Filipa K Uh. Hradiště

7. pátek 10:00 Višňový sadveřejná generální 
zkouška 

VG Uh. Hradiště

8. sobota 19:00 Višňový sadpremiéra P Uh. Hradiště

10. pondělí 10:00 Višňový sad Senior Uh. Hradiště

10. pondělí 19:00 Višňový sad Y Uh. Hradiště

11. úterý 10:00 Višňový sad Senior 2 Uh. Hradiště

12. středa 16:00 Kalibův zločin zájezd Plzeň

13. čtvrtek 19:00 Višňový sad B Uh. Hradiště

14. pátek 19:00 Kdyby tisíc klarinetů Uh. Hradiště

15. sobota 19:00 Jak důležité je mít Filipa L Uh. Hradiště

17. pondělí 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) Uh. Hradiště

18. úterý 10:00 Dalskabáty hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert 

š Uh. Hradiště

20. čtvrtek 19:00 Višňový sad J Uh. Hradiště

21. pátek 19:00 Penzion pro svobodné pány Uh. Hradiště

22. sobota 19:00 Jak důležité je mít Filipa G Uh. Hradiště

24. pondělí 19:00 Rychlé šípy zájezd Zlín (Čepkov)

25. úterý 18:00 Kdyby tisíc klarinetů E Uh. Hradiště

26. středa 17:00 Kalibův zločin N Uh. Hradiště

26. středa 19:00 Oskar a růžová paní zájezd Prostějov

27. čtvrtek 19:00 Jak důležité je mít Filipa X Uh. Hradiště

29. sobota 19:00 Jak důležité je mít Filipa R Uh. Hradiště

30. neděle 19:00 Jak důležité je mít Filipa H Uh. Hradiště 

Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodejnách potravin a novinových stán-

cích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hradební ulici 
a v trafice v bytovém domě naproti vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiště.
Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve Starém Městě a v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem 
Společensko-kulturního centra 
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Vystoupení děvčat z Klubka při Galerii 2012, která se uskutečnila 
v SKC – sokolovně 10. června 2012. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
  PROGRAM NA ZÁŘÍ 2012

3. 9. PONDĚLÍ  9:00 - 11:00 H.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvi-
čební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,-Kč

11. 9. ÚTERÝ 13:00 - 15:00 H.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky 
a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

15. 9. SOBOTA 8:00 – 11:00 H.
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Prodejní místa na tuto burzu jsou již obsazená, ale pokud 
máte zájem o prodej, tak je možné přihlásit se na burzu, 
která bude v dalším termínu  6. 10. 2012
Vstupné: Prodávající: 50,- Kč
 Kupující: 1,- Kč

17. 9. PONDĚLÍ 9:00 – 11:00 H.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvi-
čební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,-Kč

25. 9. ÚTERÝ 13:00 - 15:00 H.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 10 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky 
a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

Evropský den bez aut 
V pátek 21. září 2012 od 9:00 do 17:00 hodin proběhne již po 

sedmé Evropský den bez aut v Uherském Hradišti. Na akci se děti 
mohou těšit na zábavná a informační stanoviště – dopravní výcho-
vu, jízdu zručnosti, divadlo, ale ani dospělí se nebudou nudit. Od-
poledne je připravena ukázka vyprošťování z havarovaného vozi-
dla a mnoho dalšího. Akci zakončíme koncertem a cyklojízdou do  
Kunovského lesa. Více informací na samostatných plakátech.

Bc. Petra Kraváčková
Tel.: 602 643 117

31. srpen - 1. září 2012
HAL3000 LANCRAFT SUMMER 2012
Počítačová lanpáry

3. září 2012
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 ZUŠ
Začátek v 16:00 h.

29. září 2012
HODOVÁ ZÁBAVA
Hrají: Staroměstská kapela, Madison, cimbálová muzika Bálešáci
Začátek v 19:30 h.

14. říjen 2012
HOFFMANNOVO DIVADLO
KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Začátek v 15:00 h., vstupné 55 Kč

20. říjen 2012
REFLEXY ORIGINÁL + PARADOXY
Taneční zábava
Začátek ve 20:00 h.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

Činnost zahájilo 1. 9. 1981 jako 
tehdejší Městský dům pionýrů a mlá-
deže. V průběhu času měnilo nejen 
názvy a zřizovatele, ale i svou adresu. 
Začínali jsme v prostorách nynější 
staroměstské radnice, pak jsme sídlili 
v prostorách současné jídelny I. stupně 
ZŠ a nakonec jsme se zabydleli v budo-
vě bývalé MŠ v ulici U Školky, kde nás 
najdete dosud. Za posledních 30 let se 

na DDM nebo SVČ vystřídalo 43 pe-
dagogických pracovníků, 4 účetní, 8 
uklizeček a 6 údržbářů. S organizací 
činnosti nám pomáhalo přes 600 ex-
ternistů a dobrovolníků. Pravidelnými 
kroužky prošlo přes 15 000 účastníků, 
zorganizovali jsme 4500 akcí, kterých 
se zúčastnilo zhruba 245 000 lidí.

… co byste o nás měli vědět

Středisko volného času KLUBKO 
Staré Město, příspěvková organizace

Středisko volného času KLUBKO 
Staré Město je příspěvkovou organizací 
zřízenou ke dni 1. 1. 2007 městem Sta-
ré Město jako nástupnická organizace  
Domu  dětí a mládeže Staré Město. 

Hlavní náplní činnosti je zájmové 
vzdělávání dětí, žáků a studentů, pe-
dagogických pracovníků i rodičů, pra-
rodičů a všech dalších zájemců. Kaž-
doročně nabízíme kolem 50 kroužků 
pro děti a mládež, asi 10 kroužků pro 
dospělé a podobně je to i s kroužky 
rodinného centra pro rodiče s dět-
mi. Kroužky navštěvuje přibližně 600 
účastníků.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
KLUBKO JE TU PRO VÁS JIŽ 30 LET

Poskytujeme také metodickou a od-
bornou pomoc účastníkům zájmového 
vzdělávání, dále školám  a školským za-
řízením (výukové programy, odborné 
semináře, konzultace). Ročně realizu-
jeme kolem 120 výukových programů 
a seminářů, kterých se účastní přes 2000 
žáků, studentů a pedagogů.

Dále pořádáme řadu akcí pro veřej-
nost a akce na objednávku. Ve školním 

roce 2011/2012 jsme 
zorganizovali 270 
akcí, kterých se zú-
častnilo 11874 zá-
jemců.

Každoročně na-
bízíme pobytové 
i příměstské letní 
tábory s rozmanitou 
tématikou. Přibližně 
dva pobytové a osm 
příměstských každý 
rok.

O činnost všech 
pracovišť a její účast-
níky se starají čty-
ři stálí pedagogičtí 
pracovníci, kterým 
pomáhá každoročně 
kolem 20 externistů 

a tři nepedagogičtí zaměstnanci
Součástí SVČ jsou dvě odloučená pra-

coviště:
Žabka - Centrum ekologické výcho-

vy při SVČ KLUBKO Staré Město, p. o.
Centrum ekologické výchovy - CEV 

Žabka, se sídlem ve Starém Městě, pracu-
je jako odloučené pracoviště SVČ Klubko 
Staré Město od února 1994.

Od svého vzniku si CEV postupně vy-
budovalo své místo v krajském systému 
environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty a stále rozšiřuje svou 
nabídku aktivit jak pro veřejnost, 
tak i pro školy a další neziskové 
organizace v regionu. Organi-
zuje  environmentální výukové 
programy, soutěže a kampaně 
pro veřejnost na Uherskohra-
dišťsku i dalších částech Zlínské-
ho kraje.

   
Rodinné centrum Čtyřlístek 

při SVČ KLUBKO Staré Město, 
p. o.

Rodinné centrum Čtyřlístek 
se svou činností zaměřuje na 
rodiny s dětmi. Nabízí kroužky 
a aktivity pro celé rodiny, bese-

dy a semináře pro rodiče. Centrum 
navštěvují rodiče s dětmi ze širokého 
okolí Starého Města. RC je členem sítě 
Mateřských a rodinných center.

CHCETE O NAŠICH AKTIVI-
TÁCH VĚDĚT VÍC? PODÍVEJTE SE 
NA AKTUÁLNÍ NABÍDKŮ AKCÍ 
A KROUŽKŮ NA NAŠICH WE-
BOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO SE 
STAŇTE PŘÍZNIVCI NAŠEHO FA-
CEBOOKU.

WWW.KLUBKOSM.CZ
W W W . F A C E B O O K . C O M / 

SVCKLUBKO

ZAUJALA VÁS NABÍDKA 
KROUŽKŮ, ALE NEMŮŽETE SE 
ROZHODNOUT NEBO NEVÍTE 
CO SI POD NĚKTERÝMI NÁZVY 
PŘEDSTAVIT? PŘIJĎTE SI JE VY-
ZKOUŠET A SEZNÁMIT SE BLÍŽ, 
NA AKCI VYBER SI SVŮJ KROUŽEK 
– BURZA KROUŽKŮ SVČ KLUBKO

V PÁTEK 7. 9. 2012 NA RC ČTYŘ-
LÍSTEK OD 16:30 DO 18:00 HOD.

KROUŽKY RC ČTYŘLÍSTEK 
ZAČÍNAJÍ OD 4. 9. 2012. 

PŘIJÍT MŮŽETE PŘÍMO NA JED-
NOTLIVÉ SCHŮZKY.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 
OSTATNÍ KROUŽKY JE 17. 9. 2012. 

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY, KDE SE 
DOMLOUVAJÍ DNY A ČASY JED-
NOTLIVÝCH KROUŽKŮ, PROBĚH-
NOU 18. – 20. 9. 2012 DLE ROZPISU 
VYVĚŠENÉHO NA WEBU. PRAVI-
DELNÁ ČINNOST KROUŽKŮ PAK 
ZAČNE V TÝDNU OD 24. 9. 2012

Kroužek orientálního tance při vystoupení na Staroměstském dnu 
v červnu 2011.                                            Ilustrační foto: Milan Kubíček

Maminky s dětmi při vystoupení na Galerii v červnu 
2011.                                   Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Slavnostní otevření ulic v okolí fotbalového stadionu

Rekonstrukce Sportovní ulice proběhla od září do listopadu 2011. 
Foto: Milan Kubíček

K dobré pohodě zahrála country skupina Štrúdl s kapelníkem Karlem 
Trubačíkem. 

Foto: MK

V ulici V Zahradě byla provedena oprava místní komunikace. Byly 
dosazeny nové obrubníky, vozovka o délce 125 m a šířce 6 m má nový 
asfaltový povrch.                                                                        Foto: MK

Kuchař Radek Juřena z městské jídelny v uli-
ci Za Radnicí (na snímku vpravo) se postaral 
o kvalitně natočenou jedenáctku Litovel, ku-
chař Martin Lučný griloval klobásky. Všem 
přítomným chutnalo znamenitě. Foto: MK
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„Byla dokončena nová konstruk-
ce komunikace a chodníku, vozovka 
je dlouhá 169 m a široká od 3,5 do 4 
m. Chodník měří 174 m a jeho šířka se 
pohybuje od 1,2 do 2 m. Dále bylo vy-
budováno 60 m opěrné zdi a v ulici je 
12 nových parkovacích míst,“ sdělil ve-
doucí odboru investic Městského úřadu 
ve Starém Městě Ing. Robert Staufčík. 
Rekonstrukci obou ulic provedla firma
Kartusek Ekostav s. r. o.

Na zvelebení Starého Města se také 
podílela firma Promont UH s. r. o., kte-
rá se postarala o opravu místní komu-
nikace V Zahradě, opravu křižovatky 
ulic Sportovní a V Zahradě a také o re-
konstrukci části místní komunikace 
v Konstantinově ulici. Stavební náklady 
v těchto ulicích byly přibližně 1,1 mil. 
korun.

Ulice U Potoka ve směru od fotbalového stadionu. V ulici je nyní  
12 nových parkovacích míst.                                 Foto: Milan Kubíček

Po skončení oficiálních proslovů zá-
stupců radnice a zhotovitelů stavebního 
díla krátce promluvila i paní Růžena Paš-
ková ze Sportovní ulice, která všem po-
děkovala za odvedenou práci a zlepšení 
vzhledu komunikací a chodníků v okolí 
fotbalového stadionu. K dobré pohodě 
vyhrávala country skupina Štrúdl s kapel-
níkem Karlem Trubačíkem, o malé občer-
stvení se postaral kolektiv kuchařů pana 
Bronislava Poláška z městské jídelny v uli-
ci Za Radnicí.   

Bylo po další příjemné odpoledne při 
uvedení nových staveb ve Starém Městě 
do provozu, při kterém se občané setkali 
s členy zastupitelstva města a s vedoucími 
jednotlivých odborů Městského úřadu ve 
Starém Městě. 

Milan Kubíček
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Přiletěl k nám vzácný host – čáp černý

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na září
  Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
  Jaké je počasí 1. září, takové bývá celý 

podzim.
  Na dešti v září rolníku moc záleží.
  Neprší-li o Marie narození, bude suchý 

podzim.
  Svatováclavské časy přinesou pěkné 

počasí.
  Přijde Václav – kamna připrav.
  Padají-li před svatým Michalem žalu-

dy, nastane tuhá zima.
  Je-li Michal jasný a krásný, bude tak 

ještě po čtyři neděle.
  Divoké husy svačinu odnášejí a zimu 

přinášejí.
EM

Je lepší dílo vykonat, než vysvětlovat, proč vyko-
nat nelze.

Nic není krásnějšího, než rozdávat štěstí mnoha 
lidem.

Žij tak, aby ses kdykoliv mohl sám sobě podívat 
do očí.

Kde je vůle, je i cesta.

Každý den strávený na rybách se nepočítá do 
života.

Kdo doma štěstí nemá, marně ho jinde hledá.

Nikdy slunce nezašlo, aby zase nevyšlo.

O budoucnost nemějme starost, ona přijde.

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.

Usmívejte se. To většinu lidí rozhází, protože neví, co 
si o nich myslíte.

Čáp černý se prochází v Obilní čtvrti. Na snímku vidíme čápa při zasta-
vení u domu č. p. 230.                                    Foto: Ing. Adéla Hrabcová

 S R A N D O V N A

Velmi zajímavé sdělení jsme obdrželi 
od paní Adély Hrabcové z Obilní čtvrti.

„Posílám Vám fotografie čápa černé-
ho, kterého jsme spolu s paní Šafářovou 
pozorovaly 20. července 2012 odpoledne 
v Obilní čtvrti. Čáp nejprve před našim 
domem v potoce chytal rybky, poté se 
přesunul o kousek dál, na břeh před dům 
Šafářových. Zde se mi jej podařilo již 
zachytit fotoaparátem. 
Myslím si, že se jedná 
o jev opravdu nezvyklý. 
Vidět plachého a poměr-
ně vzácného čápa čer-
ného uprostřed města 
se určitě běžně nestává. 
Tím více nás těší, že ten-
to krásný tvor hnízdí ně-
kde v blízkém okolí a že 
jsme ho mohly pozoro-
vat i u nás v ulici.“

   Je velmi zvláštní, že 
se čáp černý objevil na 
velmi frekventovaném 
místě v centru Starého 
Města. Čáp černý je o ně-
co menší než čáp bílý. Je 
vysoký 90 – 105 cm, roz-
pětí křídel se pohybuje 

v rozmezí od 175 do 205 cm. Váží 2,4 až 3,2 
kg. V přírodě se dožívá nejvíce 18 let. Čápa 
černého nespatříme hnízdit na komíně, ale 
většinou v hnízdě uprostřed lužního nebo 
horského lesa. V České republice v sou-
časnosti hnízdí přibližně 300 párů. Živí se 
převážně malými rybkami a drobnými ži-
vočichy, které loví v tůňkách a potocích.

Milan Kubíček  

Čáp černý nejprve chytal rybky v potoce Sa-
laška, potom se přesunul k nedalekým domům 
v Obilní čtvrti.      Foto: Ing. Adéla Hrabcová

Marný boj
„Sousede, kde máte manželku?“
„Bojuje v koupelně.“
„Proboha s kým?“
„S přírodou!“

Šestiletý filuta
Malý Jarda šeptá tátovi do ucha.
 „Když mi dáš deset korun, tak ti povím, 
co říká mamince každé ráno pan řidič 
v autobuse.“
„Tak ven s tím, co říká?“
„Kam to bude? Do Hradiště?“

Stálo mu to za to?
 Když s ní Roman šel do čtyřhvězdičkové-
ho hotelu – byl mocný.
Pak už jen nemocný.                                    NI
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Návštěva partnerského města Tönisvorst
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Na konci měsíce června navštívili zá-
stupci Starého Města partnerské město 
Tönisvorst v Německu. Delegace slože-
ná ze zástupců radnice, partnerského 
výboru, vedení Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město a především 
zástupců sportovních a kulturně-spo-
lečenských složek našeho města odces-
tovala ve středu 26. června 2012 ve ve-
černích hodinách. Po nočním přejezdu 
byla na další den připravena návštěva 
německého města Koblenz, které je 
významným turistickým cílem nejen 
pro krásu svého historického centra, 
ale zejména díky soutoku řek Mosely 
a Rýna. Po příjemné poznávací zastávce 
jsme navečer dorazili do cíle naší cesty 
- města Tönisvorst. Zde nás již na par-
kovišti radostně očekávali dlouholetí 
přátelé a rodiny, u nichž jsme po dobu 
našeho pobytu bydleli, v čele s předse-
dou německého partnerského výboru 
panem Horstem von Brechanem. Skvě-
lá dechová hudba Staroměstská kapela, 
v čele s kapelníkem Petrem Luběnou, 
která delegaci doprovázela, vyhrávala 
již cestou od parkoviště k místní radni-
ci. Po milém přijetí jsme byli rozděleni 
do hostitelských rodin a strávili příjem-
ný večer u přátel. 

Na pátek byl naplánován celodenní 
výlet na vyhlášenou světovou výsta-
vu květin Floriada 2012, která se koná 
v nedalekém městě Venlo. Zde jsme 
strávili společně s našimi hostiteli pří-
jemný den, který byl po návratu zpět 
do Tönisvorstu korunován přátelským 
volejbalovým utkáním našeho zájezdo-
vého týmu proti skupině místních vo-

lejbalových nadšenců. Náš zájezdový tým 
pod vedením Mgr. Martina Zábranského 
nenechal nikoho na pochybách o svých 
kvalitách a sliboval skvělý zážitek jak pro 
diváky a fanoušky, tak pro aktéry samot-
né. Po tomto sportovním zpestření nás už 
čekalo večerní grilování a posezení s přá-
teli, které svým bohatým repertoárem do-
provázela dechová hudba Staroměstská 
kapela.

Na sobotní dopoledne byla organizáto-
ry naplánována prohlídka města vedená 
průvodci. Oficiální delegace se zúčastnila
jednání na radnici. Starosta města Tho-
mas Gossen a místostarostka Christiane 
Tille - Gander přivítali naši delegaci. Tu 
tvořili zástupci města, partnerského vý-
boru a představitelé složek - Josef Bazala, 
Mgr. Martin Zábranský, Ing. František 
Ingr, Dagmar Zálešáková za Orel, Jakub 
Kotačka za Staroměstskou kapelu a Sbor 
dobrovolných hasičů, Milan Paluřík za 
skauty. Hlavním tématem jednání byla 
snaha o rozšíření spolupráce mezi jed-
notlivými složkami obou měst, jejich čle-
nů a tím přiblížení činnosti výborů obča-
nům Starého Města a Tönisvorstu.

Skvělým zážitkem byla také návštěva 
místní hasičské zbrojnice, kde se nám 
dostalo fundovaného výkladu o činnos-
ti sboru. Po prohlídce prostor a hasičské 
techniky jsme byli místními hasiči po-
zváni na vydatný oběd. Odpoledne bylo 
zpestřeno návštěvou a prohlídkou Action 
Meteor - organizace zabývající se pomocí 
zemím třetího světa.

Dalším bodem programu bylo jednání 
školních delegací. Delegaci našeho gym-
názia vedl ředitel Mgr. Bedřich Chromek, 

který byl doprovázen Mgr. Martinem 
Zábranským a Mgr. Pavlem Turčinem. 
V budově Michael Ende Gymnasia 
v Tönisvorstu jsme byli velmi přátelsky 
přijati a rovněž jednání o další spolu-
práci proběhla velmi pozitivně. Tato 
spolupráce funguje perfektně již řadu 
let a zahrnuje jednak výměnné pobyty 
studentů obou škol, tak také praxi stu-
dentů v rámci projektu CertiLinqua.

Společenský večer, který následoval, 
se nesl opět ve velmi příjemné atmosfé-
ře. V neděli dopoledne jsme se v hoj-
ném počtu zúčastnili mše svaté v kos-
tele St. Godehard ve Vorstu, kde byla 
také přečtena zdravice našeho pana fa-
ráře Miroslava Suchomela. Po koncertu 
Staroměstské kapely jsme se vydali na 
závěrečný společný oběd, po němž už 
následovalo jen rozloučení, slova díků 
a cesta zpět do Starého Města.

Velmi ráda bych poděkovala všem 
účastníkům tohoto výjezdu za skvělou 
reprezentaci našeho města, za úžasnou 
atmosféru, kterou jsme mohli společně 
sdílet,  dechové hudbě Staroměstská ka-
pela za hudební zpestření celého poby-
tu. Děkuji svým kolegům z partnerské-
ho výboru za výbornou spolupráci při 
přípravě tohoto výjezdu, zejména paní 
Ing. Aleně Pluhařové a panu Ing. Fran-
tišku Ingrovi. Věříme, že si všichni 
účastníci pobyt u našich německých 
přátel náležitě užili a věříme, že naváza-
ná přátelství budeme nadále prohlubo-
vat. Těšíme se na další milou spolupráci 
v rámci partnerských návštěv.

Za výbor pro partnerství měst:
Mgr. Helena Pilušová, předsedkyně

Delegace partnerských měst Tönisvorst a Staré Město.                                                                                                                            Foto: Bohumil Ferda
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Folklorní soubory, cimbálové muziky a dechové hudby z mikroregionu Staroměst-
sko budou vystupovat v sobotu 8. září 2012 na nádvoří Staré radnice. 

Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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Bohatý program 
slavností

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou 
jednou z největších akcí na Slovácku. Do Uherské-
ho Hradiště přijede v sobotu 8. září a v neděli 9. září 
2012 několik tisíc krojovaných ze 70 měst a obcí (loň-
ský rekord 5.256) a desítky tisíc návštěvníků a vyzna-
vačů folkloru a lidových tradic. Co čeká návštěvníky 
slavností? Program je velmi bohatý a pestrý (více na 
internetové adrese http://www.slavnostivina.uh.cz/
program) Občané Starého Města se jistě zastaví na 
nádvoří Staré radnice v Prostřední ulici, kde budou 
vystupovat soubory a muziky z mikroregionu Staro-
městsko. 

PROGRAM MIKROREGIONU STAROMĚSTSKO
NA NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE 8. ZÁŘÍ

10:30 – 10:55 hodin Staroměstská kapela

11:00 – 11:20 hodin Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města

11:25 – 11:45 hodin Drmolice z Polešovic

11:50 – 12:10 hodin Lipuše a Lipka z Jankovic

12:15 – 12:25 hodin Tupeské parádnice z Tupes

12:30 – 12:45 hodin Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města

12:50 – 13:05 hodin Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města

13:10 – 13:25 hodin CM Stanislava Gabriela

13:30 – 13:45 hodin Dechová hudba Boršičanka

13:50 – 14:10 hodin FS Pentla z Boršic

14:15 – 14:30 hodin FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic

14:35 – 14:50 hodin Dechová hudba Nedakoňanka

14:55 – 15:10 hodin Ženáči, Mužský a Ženský pěvecký sbor z Nedakonic

15:10 – 15:25 hodin Společné zpívání starostů a místostarostů

15:30 – 15:40 hodin Mužský pěvecký sbor ze Spytihněvi
 a Folklorní klub Lajbl z Kostelan nad Moravou

15:45 – 16:10 hodin Mužský a Ženský sbor z Kudlovic

Slovácké slavnosti vína a den otevřených památek
8. - 9. září 2012 Uherské Hradiště

Staroměšťané na Slováckých slavnostech v Uherském Hra-
dišti 10. září 2011. 

Ilustrační foto: Vladimír Kučera

V sobotu 8. září zaujme vystoupení kapely Čecho-
mor a v neděli 9. září od 13 hodin pak přehlídka kro-
jů nevěsty Slovácka, která ozdobí zrekonstruované 
znovu otevřené prostory Kolejního nádvoří. Nebude 
chybět tradiční jarmark lidových řemesel na Masa-
rykově náměstí, muzikantské lodě Danaj a Morava, 
na přehlídce dechových hudeb Slovácká křídlovka 
v restauraci Koruna vystoupí v 14:05 hod. Staroměst-
ská kapela. Ve vinném stanu na Masarykově náměs-
tí bude vyhrávat CM Bálešáci, v chrámu Zvěstování 
Panny Marie vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem 
s koncertem duchovní hudby.

Letošní jubilejní 10. ročník slavností proběhne 
ve znamení oslav, radosti a dobré nálady. Všelidová 
slavnost je otevřena každému zájemci, vstupné se ne-
platí.

Milan Kubíček
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Vzácný strom v objektu Památníku Velké Moravy

Děti malují obrázky

Jedna z dětských kreseb - ježeček.                                                       Foto: MK

Při procházce Starým Městem mů-
žeme narazit na mnoho pozoruhod-
ností. Například za vstupní brankou 
do objektu Památníku Velké Moravy 
spatříme viditelnou tabulku, která nám 
sděluje přítomnost vzácného stromu 
pavlovnie plstnaté. Strom byl pojme-
nován na počest Anny Pavlovny Roma-
novové, královny Nizozemské, ruské 
velkokněžny, nejmladší dcery cara Pav-
la I. Pavlovnie plstnatá je původem ze 
střední Číny, řadí se ke dřevinám rych-
le rostoucím a krátkověkým a dorůstá 
do výšky 15 až 20 metrů. Nejnápadnější 
na pavlovnii jsou květy o velikosti pět 
až šest centimetrů, které můžeme po-
zorovat ještě před olistněním stromu 
v dubnu a květnu. Po odkvětu pak na 
stromě vyrážejí listy, které jsou také ná-
padně velké, dorůstají do velikosti 15 až 
35 centimetrů. Větve v dolní a střední 
části koruny jsou převážně vodorovné.

Dřevo pavlovnie je vyhledávané pro 
své kaštanově hnědé zbarvení na obkla-
dy, dýhy, nábytek. Má velmi dobré rezo-
nanční vlastnosti, proto se v Asii použí-
vá na výrobu hudebních nástrojů. 

S pavlovnii se můžeme setkat přede-
vším v zámeckých parcích, arboretech 
a u významných objektů. V Praze ji spat-
říme pod Starými zámeckými schody, 
na zahradě hotelu Pavlovnia, jemuž dala 
své jméno, v zahradě zámku Ploskotovi-
ce, v Brně v Biskupském dvoře a v parku 
u Domu umění, v Holešově před vstupem 

Cimbálová muzika základní umělecké školy 
při koncertu v květnu 2012. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Hned při vchodu do objektu Památníku Velké Moravy najdeme vzácný strom – pavlovnii plstnatou. 
Nesnáší stín jiných stromů, daří se jí, když ostatní převyšuje.                              Foto: Milan Kubíček

do zámku. 
V Číně je starým zvykem zasadit 

císařský strom při narození děvčátka. 
Rychle rostoucí strom pak roste spolu 
s dívenkou, a když je pak děvče zralé ke 
vdavkám, strom se porazí a vyrobí se 
z něj předměty do její výbavy.

Milan Kubíček

V červnovém vydání našich novin 
jsme vyhlásili výtvarnou soutěž s názvem 
Namaluj obrázek pro děti ve věku do 10 
let. Soutěž zorganizoval kolektiv prodejny 
potravin paní Marie Kouřimové ve Slavo-
mírově ulici. 

Všechny obrázky byly vystaveny ve 
výloze prodejny a o jejich ohodnocení se 
postarali zákazníci obchodu. Na prvním 

Slavnostní 
zahájení ZUŠ

Slavnostní zahájení nového školní-
ho roku 2012/2013 Základní umělecké 
školy, pobočka Staré Město, proběh-
ne v pondělí 3. září 2012 v 16 hodin ve 
Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě.

Radim Snopek

místě se umístila Míša Fornůsková, za ní 
pak Petr Rídl a na třetím místě Maruška 
Macháčková. Soutěže se zúčastnili také 
děvčata a chlapci v pořadí Anetka Grebe-
níčková, Adriana Bičanová, Hanička Do-
razilová, Jakub Šmíd, Honzík Dvouletý, 
Peťa Petrakovič, Honzík Macháček.

Nyní je vyhlášeno druhé kolo výtvar-
né soutěže s názvem Moje prázdniny. 
Obrázky přineste do 30. září 2012 do pro-

dejny paní Marie 
Kouřimové ve 
Slavomírově uli-
ci, naproti Gym-
názia. Vystavené 
obrázky budou 
opět hodnoceny 
zákazníky pro-
dejny a na výher-
ce čekají pěkné 
ceny. Vyhodno-
cení soutěže se 
uskuteční začát-
kem října 2012.

Milan Kubíček
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Erik Feldvabel děkuje svým příznivcům

Vítej doma mistře!                                                                                                           Foto: archiv EF

O vynikajícím úspěchu Erika Feldvabela na folklorním festivalu v Rumunském 
městě Braila píšeme na straně č. 2. Po návratu Erika do Starého Města mu připra-
vili velmi vřelé uvítání přátelé z Luční čtvrti. Dojatý Erik Feldvabel nás navštívil 
v redakci a všem kamarádům poděkoval. Zde jsou jeho slova: „Děkuji všem přáte-
lům a celé mojí rodině za podporu a držení palců při mém vystoupení v Rumunsku. 
Jmenovitě chci poděkovat kamarádům „lužanům“ za nádherné přijetí doma, Pavlu 
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Staré Město
před 10 lety

• V průběhu srpna 2002 byla dokon-
čena komplexní rekonstrukce jižní 
strany náměstí Hrdinů. Čilý stavební 
ruch vládl i v lokalitě Dvorek, kde byly 
odstraněny poslední pozůstatky Schil-
derova mlýna. Stavební čety pracovaly 
také v ulicích Altéře, Alšova a Uprkova. 
Již 19. června 2002 bylo otevřeno nové 
kuchyňské studio EMKA v Hradišťské 
ulici a v centru města tak přibyl další 
moderní obchod.
• Lucie Honsová, šermířka Sportov-
ního klubu Staré Město, získala titul 
juniorské mistryně České republiky 
v šermu fleretem v Praze. O týden poz-
ději na mistrovství České republiky žen 
v Liberci zaznamenala Lucie Honsová 
další skvělý úspěch. Ve finále porazila
Bartoňkovou v poměru 15:9 a stala se 
poprvé mistryní České republiky. Do 
Starého Města přivezla dvě zlaté me-
daile.

• Místopředseda Českého olympij-
ského výboru docent František Dvo-
řák zavítal do Starého Města. Přijel 
na pozvání svého dlouholetého přítele 
Ing. Antonína Košíka. Společně s mís-
tostarostou Ing. Ladislavem Vendelem 
diskutovali o úspěších české reprezen-
tace na olympijských hrách v Naganu, 
Sydney a Salt Lake City.

• Do konce srpna 2002 probíhal arche-
ologický průzkum v lokalitě Dvorek. 
Staroměstští archeologové zde odkryli 
hroby z období Velké Moravy. U kos-
terního pozůstatku muže byl nalezen 
nůž, žena v dalším hrobu byla zahale-
na v rubáši, posléze byl objeven i hrob 
s ostatky dítěte.

• Ve čtvrtek 11. července 2002 před  
14. hodinou vypukl velký požár v tex-
tilní továrně Slezan. Uhašení požá-
ru bylo nesmírně obtížné, protože se 
vzňala uskladněná bavlna a příze. Oh-
nisko požáru bylo v menší výrobní hale 
Slezanu, která je od hlavní haly odděle-
na chodbou. Hasiči z deseti sborů pra-
covali v extrémních podmínkách. Výše 
škody byla vyčíslena na 100 milionů 
korun, naštěstí nikdo ze zaměstnanců 
ani hasičů nebyl zraněn.Velký kus prá-
ce při zdolání velkého požáru odvedli 
i členové Sboru dobrovolných hasičů 
Staré Město. 

Milan Kubíček
kronikář města

„Lužané“ se postarali o vřelé přijetí svého kamaráda po návratu z folklorního festivalu v rumun-
ském městě Braila.

Foto: archiv EF

Vránovi za technickou pomoc, Radimu Snopkovi za hudební úpravu, Martinu Balá-
žovi za všeobecnou podporu a hudební úpravu, mojí ženě Jitce za toleranci, podporu 
a přípravu kroje, velmi si cením psychické podpory a pomoci při výběru písně od Si-
mony a Romana Škrabalových, kteří se o mne také postarali po příletu do Prahy. To 
nejlepší na konec. Obrovský dík patří Andreji Szeredimu, který mě nejen přihlásil do 
soutěže, zajistil veškeré technické záležitosti a staral se o nás po celou dobu pobytu 
v Rumunsku a jsem rád, že jsem získal nového kamaráda. Ještě jednou všem ze srdce 
děkuji,“ sdělil Erik Feldvabel.

Za velmi pěkný úspěch a skvělou reprezentaci Starého Města na zahraničním fes-
tivalu připojuje poděkování i redakční rada Staroměstských novin.

Milan Kubíček 
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Koncert v areálu REC Group (dříve Kovosteel)
Přijměte srdečné pozvání na ko-

morní koncert kapely ČECHOMOR 
a cimbálové muziky Martina Hrbáče, 
který se uskuteční ve středu 29. srpna 
2012 od 19 hodin v zahradě společ-
nosti REC Group (dříve KOVOSTE-
EL) ve Starém Městě. V loňském roce 
se koncert konal v Uherském Hradišti 
v Klubu kultury a letos je naplánován 
pro velký zájem publika do areálu ve 
Starém Městě pod širým nebem. Ná-
vštěvou koncertu přispějete na dob-
rou věc, veškerý výtěžek z koncertu 
podpoří denní stacionář pro děti s po-
stižením a poradnu rané péče.

Adéla Kotková
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SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA 
Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

PONORNÁ
POVRCHOVÁ

GRANT 2012
Rada města na svém 40. zasedání 

dne 11. července 2012 vyhlásila vý-
běrové řízení Grant 2012 k poskyt-
nutí finanční podpory na činnost 
nebo projekty neziskových orga-
nizací, vykonávajících činnost  na 
území města Staré Město. Celkové 
částka k rozdělení pro rok 2012 činí 
300.000,-Kč. Žádost o příspěvek 
musí být podána na zvláštním for-
muláři, který je k dispozici ke sta-
žení na webových stránkách města 
www.staremesto.uh.cz nebo v tiš-
těné podobě  na odboru hospodář-
sko-správním u paní Jany Noskové. 
Žádosti o příspěvek na uvedeném 
formuláři musí být doručeny měst-
skému úřadu do 7. září 2012.

IVK 

Je mnoho novin,
 pouze jedny jsou Staroměstské.
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Michalské hody, jízda králů a naše město v minulosti

Jízda králů v roce 1958. Na koni s praporem stárek František Chlachula 
při jízdě ve směru od ulice Za Špicí k radnici na náměstí Hrdinů. 

Foto: J. Kroča

Čelo průvodu na Michalských hodech v roce 1955. Na snímku zleva mlad-
ší stárci Marie Nováková a František Chlachula, starší stárci Josef Vaněk 
a Marie Černá, mladší stárci Antonín Vaněk a Zdislava Čechová.

Foto: A. Adamík
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Na snímku z šedesátých let minulého století vidíme pomníčky hrdinů 
s lampičkami, které byly umístěny naproti radnice. 

Foto: z archivu Františka Omelky
Na snímku z jízdy králů v roce 1958 vidíme krále Josefa Hejdu a pážata 
Josefa Otépku a Zdeňka Černého.                                             Foto: J. Kroča

Zájezdní hostinec Na Špici.                     Foto: z archivu Františka OmelkyDům rodiny Juříků na rozcestí ulic Velkomoravská a Hradišťská. 
Foto: z archivu Františka Omelky

Skupina dětí u plotu před Schilderovým mlýnem. 
Foto: z archivu Františka Omelky

Na tomto místě na rozcestí ulic Huštěnovská a Velehradská nyní stojí 
Bonsai centrum ISABELIA.                     Foto: z archivu Františka Omelky
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Odpoledne plné her

Spektrum

Roman Panáček chytil největ-
šího kapra, který měřil 69 cen-
timetrů. Foto: Milan Kubíček
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Jednota Orel Staré Město zve děti 
od 1 do 10 let a jejich rodiče na neděli 
2. září 2012. Akce začíná v16:00 hodin 
na víceúčelovém hřišti za Orlovnou 
(nám. Hrdinů 264). V případě nepří-
znivého počasí se koná v sále Orlovny. 
Na děti čekají zábavná stanoviště, hry, 
soutěže a sladká odměna. Koná se i zá-
pis do jednotlivých oddílů. Cvičení jsou 
určena nejen pro členy Orla, ale i pro 
ostatní zájemce! Těší se na vás cvičitelky 
a cvičitelé Orla. 

Dagmar Zálešáková
starostka jednoty Orla Děvčata z Orla při vystoupení na Staroměstském dnu v roce 2011.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Ze soboty 18. srpna na neděli 19. srpna 2012 
se uskutečnily noční závody na Čerťáku v lovu 
ryb udicí. Oblíbeného maskota staroměstského 
Čochtana letos získal Roman Panáček z Uherské-
ho Brodu, který chytil nejdelšího kapra 69 centi-
metrů a také převzal třetí cenu za kapra o velikos-
ti 63 cm. Nechyběl i dárkový koš pro vítěze, který 
daroval starosta Josef Bazala. Ze staroměstských 
rybářů byl nejúspěšnější Petr Možíšek, který se 
pochlubil kaprem o délce 65 cm a obdržel druhou 
cenu. 

Fotoreportáž ze závodů najdete 28. srpna na 
www.staremesto.uh.cz a v příštím vydání Staro-
městských novin, které vyjdou 25. září.

Milan Kubíček 

Staroměstského Čochtana získal rybář 
z Uherského Brodu
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Mnoho Staroměšťanů i lidí z okolí 
navštívilo loni 11. září za pěkného slu-
nečného počasí v pořadí první benefiční
Velkomoravský koncert na prostranství 
před stavbou kostela sv. Ducha. Akci 
uspořádaly společně Římskokatolická 
farnost, Jednota Orel a město Staré Měs-
to. Na pódiu vystoupil Hradišťan, dále 
Spirituál kvintet a více než 1200 divá-
ků nadchli chlapci a dívky z Dolinečky 
a malí tanečníci slováckého verbuňku. 
Přijelo také mnoho vzácných hostů. Na-
příklad Msgr. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský, mís-
topředseda Senátu Petr Pithart, senátoři 
Hana Doupovcová, Miluše Horská, Jiří 
Čunek, Petr Šilar, Václav Koukal, posla-
nec Antonín Seďa, přijel architekt koste-
la sv. Ducha Ivo Goropevšek, předseda 
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, archeolog 
Luděk Galuška, nechyběl starosta Uher-
ského Hradiště Květoslav Tichavský, sta-
rostka Kunovic Iva Májíčková i další sta-
rostové a hosté z regionu. Na vstupném 
se vybralo 160 tisíc a dalších 20 tisíc lidé 
darovali do pokladničky.

Při nadcházejícím koncertu v neděli 

Velkomoravský koncert se uskuteční v neděli 9. září 2012 
na prostranství před kostelem Svatého Ducha

9. září 2012 vystoupí legendární zpěvač-
ka Marta Kubišová a doprovázet ji bude 
klavírista a skladatel Petr Malásek, man-
žel herečky Dany Morávkové. Martu Ku-
bišovou jistě nemusíme našim čtenářům 
představovat. Je trojnásobnou vítězkou 
čtenářské ankety časopisu Mladý svět 
Zlatý slavík, v období normalizace měla 
téměř dvacet let zákaz vystupování. V le-
tošním roce Marta Kubišová oslaví vý-
znamné životní jubileum. Petr Malásek 
je také velmi známý, jeho umění jsme 
mohli ocenit při společných koncertech 
s Hanou Hegerovou, kterou doprovází 
od roku 1990.

Na Velkomoravském koncertu nebu-
de chybět Jiří Pavlica s cimbálovou muzi-
kou Hradišťan a milým zpestřením bude 
vystoupení dětí z folklorního souboru 
Dolinečka.

Milan Kubíček

Hradišťan a Spirituál kvintet při vystoupení 
v neděli 11. září 2011. Foto: Vladimír Kučera

VSTUPNÉ 180 KČ
RODINNÉ VSTUPNÉ 400 KČ
STUDENTI, SENIOŘI 120 KČ

SLUŽBA PRO OBČANY
Čištění koberců, provádíme rychle,

 kvalitně a levně, 
možnost i zapůjčení přístroje na čištění. 

Staroměšťané mají slevu. Informace: Tel: 603 271 030

V loňském roce vystoupili na Velkomorav-
ském koncertu tanečníci slováckého verbuňku 
z Dolinečky a sklidili velký aplaus publika. 

lustrační foto: Vladimír Kučera

Předprodej vstupenek
Vstupenky na Velkomorav-

ský koncert si můžete zakoupit 
v Městské knihovně a informač-
ním centru ve Starém Městě v uli-
ci Za Radnicí. Tel.: 572 541 009, 
e-mail: knihstmesto@uh.cz

Vstupné 180,- Kč, rodinné 
vstupné 400,- Kč, studenti a seni-
oři 120,- Kč.
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Staré Město má novou tenisovou halu na Rybníčku
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Tenisový klub  
TC Staré Město se 

vylepšuje a rozšiřuje
Ve sportovním areálu Rybníček pro-

běhla výstavba nové multifunkční spor-
tovní haly s příjemným modrozeleným 
povrchem BERGO. Hala poskytuje tři 
kurty pro celoroční použití a potěšení. 
Slouží nejen pro tenis a badminton, ale 
také pro mnoho dalších sportů. Její ote-
vření probíhalo ve spolupráci s městem 
Staré Město a místní základní školou 
formou Staroměstského dětského léta 
2012, kdy se konaly dny sportu zdar-
ma s ukázkami tréninkových lekcí. 
U příležitosti otevření haly, ve dnech  
24. června až 16. srpna, postupně pro-
běhly akce: „Florbal pro všechny, brus-
lení na in-linech a tenisové hodiny 
zdarma.“

V současné době hala naplňuje kapa-
citu jednotlivých rezervací pro rekreační 
hráče – nadšence, firmy se sportovními
zájmy či různé sportovní a tělovýchov-
né programy. Samotný klub se může 
těšit z aktuálních sportovních výsledků 
svých svěřenců. Je nutné zmínit úspěch 
mladších žáků, kteří se v letošním roce 
v soutěži družstev probojovali do vyšší 
výkonnostní skupiny: „Jen tak dál.“ 

Úspěchy mladých tenistů

Také individuální úspěchy hráčů TC 

Staré Město mají v letní sezoně hezky na-
šlápnuto. Nejvýraznějším z nich je určitě 
3. místo Jirky Baluna na Mistrovství Čes-
ké republiky starších žáků, finálové účasti
Míši Bryškové a Martiny Kudelové na me-
zinárodních turnajích ETA do 16 let a ví-
tězství na republikových turnajích Jakuba 
Mišťurika (starší dorost) a Martina Šev-
číka (minitenis). Do závěrečných kol in-
dividuálních turnajů se probojovali Kuba 
Jurásek, Vašek Kallus, David Mišťúrik, 
Radek Hložinek, Honza Kallus, Krystina 
Mišová, Veronika Grančaiová.

Tenisový klub dále již tradičně pořádá 
příměstské tábory pro nejmenší, kteří jsou 
pro mladé hráče a jejich rodiče čím dál více 
atraktivní. Celkem se jich letos zúčastnilo 

přibližně 100 hráčů nejen z okolí (např. 
Kopřivnice, Olomouc, Prostějov, Slavi-
čín, Luhačovice, Hodonín, Skalice). Již 
počtvrté přijel děti podpořit Jiří Novák, 
bývalá pátý hráč světového žebříčku 
i s jeho ratolestmi.

Protože je tenis vyhledávaným spo-
lečenským a rekreačním sportem, tak 
i všichni rekreační tenisté si přijdou na 
své. Proto pro všechny tenisové nadšen-
ce již každoročně pořádáme tenisové 
turnaje. Své oblibě se například těší tur-
naj TEKUZA MASTERS – HARD/ME-
DIUM (tenisová série pěti turnajů od 
května do září).

Přijďte mezi nás

Klub potvrzuje své nadšení svým stá-
lým rozmachem. Nyní jej pro svůj tré-
nink navštěvuje více jak 90 dětí a noví 
se stále hlásí. Také samotný trenérský 
sbor zvyšuje svůj počet o nové a apro-
bované trenéry (Mgr. Ondřej Lovecký 
– dipl. trenér I. třídy a Bc. Michal Tyml 
– trenér II. třídy).

Aktuálně klub vytváří a chystá nové 
tréninkové programy pro všechny vě-
kové a výkonnostní kategorie a nabírá 
nové zájemce. Do konce prázdnin při-
pravujeme následující akce: sportovky 
pro všechny děti, speciální programy 
pro rekreační hráče a hráčky i pohybo-
vé tréninky pro školky. Více informací 
naleznete na www.tcstaremesto.cz 

Jan Svoboda

Úspěšní mladší žáci z tenisového klubu TC Staré Město po postupu do vyšší výkonnostní skupiny. 
Foto JS

Chlapci a děvčata, přijďte mezi nás do tenisové haly na Rybníčku.                                    Foto: JS
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 27. 9. – 30. 9. 2012
Program:
čtvrtek 27. 9. 2012 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice Vernisáž fotografií a dokumentů o historii staroměstského volejbalu
 Výstava potrvá do 12.10. 2012, po - pá 8:00 až 15:30 hodin
pátek 28. 9. 2012 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC - sokolovna Ochutnávka mladého burčáku, 
 pletení věnců 
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků
Sobota 29. 9. 2011 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 starší stárci
 Michael Lapčík
 Barbora Čejková
 

15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice  Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC - sokolovna Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  Madison
  CM Bálešáci
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu od 17. 9. 2012 v Městské knihovně a informačním centru Staré Město.

Neděle 30. 9. 2012 Michalské slavnosti
10:00 hod.  kostel sv. Michaela  Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:30 hod.  Jezuitská ulice  Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

14:00 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
účinkují folklorní soubory: Staroměstská kapela
 Folklorní soubor Jasénka ze Vsetína
 Folklorní studio a CM Rubáš z Buchlovic
 FS Javorina a CM Strýci ze Strání
 Dolina, Dolinečka, CM Bálešáci, CM ZUŠ, 
 CM Dolina, Doliňáci ze Starého Města

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve Společensko-kulturním centru (sokolovně).

Stárci Tomáš Vavřík a Lucie Friedlová na hodech 
v roce 2011
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Anekdoty 
na poslední stranu

Motivace k učení
„Jestli budeš mít Tomášku dobré 

pololetní vysvědčení, koupím ti znač-
kové sportovní oblečení s modrými 
pruhy,“ říká tetička z Kopánek novo-
pečenému deváťákovi. „Přijdeš-li ale 
s pětkami, udělám ti pruhy sama!“

V ordinaci u lékaře
„Pane doktore, co mi je?“
„To ukáže až pitva!“

Nízkonohý čáp
Blahovi mají osm dětí. Přijde k nim 

návštěva a diví se, že mají v předsíni 
kachnu. Pan Blaha se usměje a praví: 
„Kdepak, to není kachna, to je čáp, 
on si u nás za ta léta nohy ušoupal!“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde 25. září. Uzávěrka je 17. září 
2012.

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2012
Šachový klub Staré Město uspořádal 

od pátku 10. srpna do soboty 18. srpna 
2012 pod záštitou starosty Josefa Bazaly 
v pořadí již desátý ročník mezinárodní-
ho šachového turnaje FIDE OPEN 2012. 
Turnaj byl současně hrán jako krajský 
přebor jednotlivců v praktickém šachu 
pro rok 2012 v kategorii mužů, žen, ju-
niorů M20 a dorostenců M18.

Turnaj se uskutečnil v sále Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Městě. 
Hrálo se švýcarským systémem na 10 
kol. Ředitelem turnaje byl letos Josef 
Trubačík, hlavním rozhodčím Ladislav 
Demko ze Slovenska. Slavnostní ukon-

tězi nejvydařenější šachové partie, kterou 
sehrál s velmistrem Alexejem Kislinským. 

Vítězem turnaje se stal mezinárodní 
mistr Štěpán Žilka (Novoborský ŠK, 8,5 
b.), druhý se umístil velmistr a loňský 
vítěz turnaje Alexej Kislinsky (SK Slavia 
Orlová, 8 b.) a třetí skončil mezinárodní 
mistr Petr Neuman (Šachový klub Zikuda 
Turnov). Velmistr Jiří Lechtynský byl čtvr-
tý (7,5 b.), páté místo získal Václav Svobo-
da (7,5 b), šestý skončil Jan Krejčí, sedmý 
Jan Bernášek a teprve na osmém místě se 
umístil první zahraniční účastník turnaje 
velmistr Michail Simantsev z Ukrajiny. 
Nejlepší z domácího týmu ŠK Staré Město 
byl vyhodnocen František Vrána na jede-
náctém místě, který se stal i přeborníkem 
Zlínského kraje.

Turnaj FIDE OPEN 2012 se uskutečnil v obou sálech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. 
Foto: Milan Kubíček

Umístění hráčů 
ŠK Staré Město

11. František Vrána 7,0 b.
15. Antonín Vavruška 6,5 b.
17. Jan Horsák 6,5 b.
19. Petr Blaha 6,5 b.
31. Jaroslav Sháněl 5,5 b.
34. Petr Kapusta 5,5 b.
35. Pavel Dvouletý 5,5 b.
45. Jakub Uřičár 5,5 b.
46. Lukáš Fusek 5,5 b.

Vyhodnocení šachového turnaje se uskutečnilo v sobotu 18. srpna 2012 v 15:30 hod. Na snímku zleva: ředi-
tel turnaje Josef Trubačík, starosta Josef Bazala, hlavní rozhodčí Ladislav Demko, velmistr Alexej Kislinsky 
(2. místo), mezinárodní mistr Štěpán Žilka (1. místo), mezinárodní mistr Petr Neuman (3. místo). 

Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 9/12 Staroměstské noviny 9/12

čení turnaje a předání cen nejlepším 
účastníkům se uskutečnilo v sobotu 
19. srpna. Ceny předal starosta Josef 
Bazala, který poděkoval všem členům 
organizačního výboru za kvalitně při-
pravený turnaj a šachistům za účast 
a mnoho skvělých partií. Starosta také 
předal zvláštní cenu Štěpánu Žilkovi, ví-

Celkem bylo hodnoceno 122 hráčů, 
nejlepší žena Barbora Kolomazníková 
ze Zlína se umístila na 21. místě, nej-
mladší účastnicí turnaje byla Viktorie 
Všetulová ze Starého Města, která získa-
la jeden bod a skončila na 120. místě.

Milan Kubíček


